ПРАВИЛА НА НАГРАДНАТА ИГРА
ТИГУАН ЏЕКПОТ
1. Назив и седиште на приредувачот на наградната игра
Приредувач на Наградната игра е Друштво за производство, трговија и услуги
АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ ДОО Скопје, со седиште Булевар АВНОЈ бр.34,
1000 Скопје, Република Македонија, со ЕМБС: 5941920 (во понатамошниот текст
како: ”Приредувачот”)
2. Цел на Наградната игра
Наградната игра се организира и спроведува со цел рекламирање на услугите на
АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ ДОО Скопје.
3. Име, опис и времетраење на наградната игра
Официјалното име на наградната игра е ТИГУАН ЏЕКПОТ.
ТИГУАН ЏЕКПОТ е наградна игра која на еден среќен учесник (добитник), кој ги
исполнува подолу наведените услови, по пат на извлекување му се доделува една
главна стокова награда.
Наградната игра започнува на 22.05.2017 година, а ќе трае заклучно со 14.02.2018
година.
4. Место на спроведување, учество и услови за учество на наградната игра
Наградната игра се спроведува на територијата на Реублика Македонија во следните
автомат клубови АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ сопственост на Приредувачот,
лоцирани на следните адреси (во текстот како “Автомат Клубовите АСТРА
ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ“):
1. ул. Населено место без уличен систем бр.место-викано/Милци
БОГОРОДИЦА,ГЕВГЕЛИЈА
Клуб БАЗЕН
2. ул. Маршал Тито бр. 44, ГЕВГЕЛИЈА

Клуб НОЕЛ

Учесници во наградната можат да бидат играчите на апаратите и игрите на самите
апарати во било кој од тука наведените 2 Автомат Клубови АСТРА ЕЛЕКТРОНИК
КОМПАНИ согласно овие правила.
Учесникот во наградната игра треба да ги исполнува следниве услови:
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-

Да е полнолетно лице (македонски или странски државјанин) кој со себе
носи валиден документ за идентификација и утврдување на
полнолетноста
За времетраењето на наградната игра да има поединечна минимална
уплата во износ од 50,00 денари и притоа да добие еден од следните
џекпот награди на апаратот на кој играл:
1. МИНИПОТ (Minipot)
2. КЕШПОТ (Cashpot)
3. СУПЕРПОТ (Superpot)
4. МЕГАПОТ (Megapot)

При добивањето на наведените џекпот награди, самиот апарат на игри на среќа го
известува играчот. Потоа играчот го информира вработениот персонал во Автомат
Клубот дека добил џекпот. Во зависност од добиениот вид на џекпот, играчот добива
од вработениот персонал во Автомат Клубот АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ
соодветен број на талони за учество во наградната игра и тоа:
5. За МИНИПОТ – 5 талони за учество
6. За КЕШПОТ – 10 талони за учество
7. За СУПЕРПОТ – 20 талони за учество
8. За МЕГАПОТ – 30 талони за учество
На секој од талоните има означено единствен сериски број, како и логото на
фирмата. Талонот се состои од 2 дела кои формираат една единствена целина, кои
делови се деливи меѓу себе, од кои:
-

Едната половина (дел) од талонот му се предава на играчот
Другата половина (дел) од талонот останува кај Приредувачот.

Со добивање на талонот, Учесникот во наградната игра е должен на истиот да го
впише своето име и презиме, адреса и контакт телефон, а потоа истиот да го уфрли
во специјални запечатени кутии кои се поставени на видно и означено место во
следните Автомат Клубови: БАЗЕН и НОЕЛ. Во случај на евентуално наполнување
на овие кутии за уфрлање талони, Приредувачот е должен да ја запечати истата и да
постави нова празна кутија за истата цел.
Играчот станува учесник во наградната игра ТИГУАН ЏЕКПОТ со исполнувањето
на условот за учество во наградната игра, односно добивањето на џекпот и
добивањето на наведениот број на талони за учество, кој играчот на наведениот
начин ги уфрла во кутијата.
Се забранува учество во наградната игра на сите лица кои се вработени кај
Приредувачот и на членовите на нивното потесно семејство.
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5. Податоци за наградите
Наградната игра има само една награда (во понатамошниот текст како: Главна
награда) која му се доделува на еден добитник.
Главната награда е ФОЛКСВАГЕН ТИГУАН, со вредност од 2.078.160,00 денари.
Согласно претходно наведеното вкупната вредност на добивките односно фондот на
награди во наградната игра е 2.078.160,00 денари.
6. Извлекување на главната награда
Извлекувањето ќе биде јавно и на него ќе можат да присуствуваат сите
зинтересирани лица и учесници во наградната игра, а во зависност од
расположливите просторни услови во Автомат Клубот АСТРА ЕЛЕКТРОНИК
КОМПАНИ во кој ќе се извршува извлекувањето.
Извлекувањето на единствената добивка во наградната игра, Главната награда
ФОЛКСВАГЕН ТИГУАН, ќе се изврши на ден 14 февруари 2018, во 20.00 часот во
просториите на Автомат Клубот АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ лоциран на
адреса ул. Населено место без уличен систем, бр.место викано/Милци, Богородица,
Гевгелија (Клуб БАЗЕН).
Извлекувањето ќе се врши на начин што сите запечатени кутии со талони за учество
во наградната игра ќе се пренесат во автомат клубот на ул. Населено место без
уличен систем, бр.место викано/Милци, Богородица, Гевгелија (Клуб БАЗЕН)
и пред јавноста и Комисијата ќе бидат отпечатени и нивната содржина односно
талоните ќе бидат ставени (истурени) на едно место, од каде ќе биде извлечен еден
добитен талон. Пред влечењето во рамките на можностите ќе се изврши мешање на
талоните.
Извлекувањето ќе се изврши рачно од лице определено од Комисијата која ќе го
контролира истото. Комисијата ќе брои 3 члена, од кои 2 лица вработени кај
организаторот и 1 лице избрано по случаен избор од присутната публика при
извлекувањето. Комисијата е должна да внимава на регуларноста на извлекувањето.
Неважечки талон е секој извлечен талон кој не содржи име и презиме, адреса и
телефонски број на добитникот.
7. Објавување резултати
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Резултатите од наградната игра ќе бидат објавени во секој од Автомат Клубовите
АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ каде што и се организира и се спроведува
истата,како и со објава во дневниот весник НОВА МАКЕДОНИЈА, а најдоцна во рок
од 3 (три) работни дена од денот на извлекувањето.
8. Начини и рок на остварување на добивките
Добивките односно главната награда ќе му биде предадена лично на добитникот
наведен во добитниот талон (добитникот) не подолго од 60 дена од денот на
извлекувањето. Доколку во наведениот рок не се јави добитникот на наградата,
Приредувачот по неговиот истек нема обврска да ја додели Главната Награда.
Добитникот е должен во наведенот рок да дојде во просториите на Автомат Клубот
АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ на ул.Населено место без уличен систем
бр.место-викано Милци, Богородица, Гевгелија (Клуб БАЗЕН) и да се идентификува
со документи за лична идентификација и преку доставениот телефонски број.
Доколку со проверката се утврди дека податоците се идентични, Приредувачот ќе ја
предаде Главната награда на добитникот.
На добитникот ќе му биде предадена во владение и сопственост Главната награда
како и сите други потребни документи за упис на правото на сопственост и сета
потребна помош.
9. Право на приговор
Секој има право да поднесе приговор до Приредувачот во рок од 5 дена од денот на
објавувањето на резултатите од наградната игра, а Приредувачот ќе одголвори по
приговорот во рок од 7 дена од денот на неговиот прием.
Приговорите се доставуваат во затворен коверт со назнака: “Приговор за наградната
игра ТИГУАН ЏЕКПОТ”, и тоа истиот да биде оставен во Автомат Клубот АСТРА
ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ во Гевгелија, лоциран на адреса ул. Населено место без
уличен систем бр.место-викано Милци, Богородица, Гевгелија (Клуб БАЗЕН), или
по пошта со препорачана пратка на адреса на седиштето на Приредувачот,
бул.АВНОЈ бр. 34, 1000 Скопје, Република Македонија.
10. Запознавање на учесниците со правилата на игра
Наградната игра задолжително ќе се рекламира во секој од наведените автомат
клубови каде што и се организира и спроведува. Покрај ова организаторот може да
ја рекламира наградната игра и во останатите свои автомат клубови, на други
прикладни места, на рекламни паноа (билборди), во медиумите, а по избор на
организаторот.
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Правилата на наградната игра ТИГУАН ЏЕКПОТ ќе бидат објавени во просториите
на Автомат Клубовите АСТРА ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ каде што и се организира
и спроведува истата, пред почетокот на наградната игра, а по добивањето согласнот
од Министерството за финансии на Република Македонија.

11. Одговорност
Главната добивка на наградната игра ќе биде обезбедена од Приредувачот на
наградната игра (Друштво за производство, трговија и услуги АСТРА
ЕЛЕКТРОНИК КОМПАНИ ДОО Скопје).
Приредувачот ќе биде одговорен за целосна реализација и предавање на главната
награда.
Со предавањето (исплатата) на главната награда, престануваат сите обврски на
организаторот на наградната игра спрема добитниците.
Во случај на печатни грешки, Приредувачот нема да се смета за одговорен.
12. Откажување на наградната игра
Наградната игра може да биде откажана во случај на виша сила,вклучувајќи ја и
неможноста на Приредувачот да ја изведе наградната игра од причини независни од
неговата воља. Во овој случај Приредувачот треба да ги информира учесниците
преку медиумите.
13. Евентуални спорови
Во случај на евентуален спор помеѓу Приредувачот и учесниците надлежни ќе бидат
соодветните судови во Скопје.
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